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lahjoja. Hän vain teki työtä, työtä ja 
työtä.

Muutamassa vuodessa hän oli mak
sanut asuntolainansa ja säästänyt rahaa 
niin paljon, että saattoi palata Portuga
liin, rakentaa perheelleen talon ja kaksi 
asuntoa, jotka hän vuokrasi edelleen. 
Kun viimeksi kuulin Keijosta, hän oli 
perustamassa uutta yritystä. ”Kelju 
Keijo” ei ollutkaan kelju! Hänellä oli 
näkemys, hän asetti tavoitteita ja teki 
uhrauksia perheensä turvaksi. Hän osti 
vain sen, mitä tarvitsi. Hän antoi halu
jensa odottaa. Entäpä me? Ostammeko 
me ”muita ihmisiä varten”? Vai olem
meko me riittävän kärsivällisiä odotta
maan, jotta emme joudu velkaan muu
toin kuin välttämättömyyksien vuoksi 
– ehkäpä koulutuksen, asunnon ja 
vaatimattoman auton – ja silloinkin 
maksamme velan pois nopeasti? Mei
dän tulee maksaa kymmenyksemme 
ja paastouhrimme. Todistan teille, että 
Herran siunaukset ovat todellisia, ja 
me menestymme, jos olemme kuuliai
sia. Tiedän sen omasta kokemuksesta.

Jos meillä on jalka sellaisten aineel
listen asioiden maailmassa, joihin meillä 
ei ole varaa, vetäkäämme se nopeasti 
pois. Laina on vain edellä mainittuja 
välttämättömyyksiä varten, vaikka 
sohva kaipaisikin vaihtamista! Päättä
kää, mitä haluatte, asettakaa tavoitteita 
ja suunnitelkaa, kuinka toteutatte 
toiveenne talousarviota noudattaen. 
Rukoilkaa ja tehkää työtä sen eteen. 
Nämä ovat menestyksen ainekset! ◼
VIITTEET
 1. OL 38:30.
 2. Ks. Mal. 3:10.
 3. 1. Nefi 16:1.

KOTIMAANSIVUT

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
uusi verovuosi alkaa 6. huhtikuuta. 

Koska olen eläkkeelle jäänyt talouskon
sultti, niin tuolla päivällä on muutakin 
kuin hengellistä merkitystä. Muistelen 
valmisteluja, joita tarvittiin asiakkaiden 
verovastuun minimoimiseksi ja sen var
mistamiseksi, että heidän liiketoimensa 
olivat kunnossa uutta verovuotta var
ten. Se oli jatkuva prosessi, joka kesti 
koko vuoden ajan ja edellytti sinnikästä 
ponnistelua – valmistautumista.

Samalla tavoin ajallinen omavarai
suus edellyttää valmistautumista, eikä se 
ole kertaluontoinen tapahtuma. Kunpa 
voisimmekin tehdä lujasti töitä yhtenä 
päivänä vuodessa ja sitten unohtaa 
asian seuraavaan vuoteen saakka!

Niin ei voi olla! Ajallinen omava
raisuus, kyky huolehtia itsestämme, 
perheestämme ja muista, on koko 
elämän kestävää työtä. Se vaatii ahke
raa työntekoa, rukoilemista, tutkimista 
ja mietiskelyä. Se vaatii päättäväisyyttä 
ja kenties eniten uskoa ja itsekuria.

Tässä artikkelissa käsittelen henki
lökohtaisia talousasioita, yhtä ajallisen 
omavaraisuuden osatekijöistä.

Meille sanotaan, että ”jos te olette 
valmiita, te ette pelkää”1. Usko tulee 
johtajiemme kuuntelemisesta ja hei
dän innoitettuun arvostelukykyynsä 
luottamisesta. He neuvovat esimerkiksi 
välttämään velkaa (tai pääsemään siitä 
eroon nopeasti) elämällä varojemme 
mukaan sekä maksamalla kymmenyk
semme ja paastouhrimme, jotta Herra 
voi avata meille taivaan ikkunat2.

Olen neuvonut monia taloudellisissa 
vaikeuksissa olevia jäseniä. Kyse on 

vähän kuin ruokavalion noudattami
sesta. Ihmiset aloittavat sen innokkaina 
mutta luopuvat siitä niin pian, etteivät 
he anna sille mahdollisuutta. Harvat 
ovat soveltaneet käytäntöön heille 
opetettuja periaatteita niin kauan, että 
ne alkavat toimia. ”Sinä olet julistanut 
meille kovia asioita, enemmän kuin me 
kykenemme kestämään.”3

Eräs pieni yritysasiakas menestyi 
oikein hyvin, mutta johtaja osti 70 000 
puntaa maksavan BMW:n vastoin ohjei
tani. Olihan hänen naapurillaankin sel
lainen! Sanoin hänelle, että hän pitäisi 
hyvin pian autoa itsestäänselvyytenä 
ja olisi sen johdosta paljon köyhempi. 
Pian sen jälkeen hän soitti minulle.

”Olit oikeassa, Chris”, hän sanoi 
minulle. ”Se on vain kasa metallia, 
emmekä nyt pysty maksamaan tässä 
kuussa velkojamme.”

Yritys meni nurin, ja murheellisinta 
oli, ettei niin olisi tarvinnut käydä.

Me yritämme säilyttää julkisuusku
van tekemällä ostoksia mielessämme 
muiden ihmisten käsitykset meistä! 
Kutsun sitä ”ostamiseksi muita ihmisiä 
varten”. Ylpeydellä, itsetunnon pönki
tyksellä – miksi sitä sitten halutaankin 
kutsua – voi olla traagisia seurauksia.

Verratkaa edellä ollutta tapausta 
portugalilaiseen ”Keljuun Keijoon”, joka 
tuli Englantiin etsimään työtä. Hän oli 
parissakymmenissä ja naimisissa. Taka
sin hänelle hänen ensimmäisen asunto
lainansa. Hän teki lujasti töitä, mutta 
hänen ikätoverinsa pitivät häntä saitana 
miehenä, suoraan sanoen keljuna. Hän 
ei koskaan vienyt vaimoaan huvitte
lemaan tai lähtenyt lomalle tai ostanut 

Kuinka parantaa  
ajallista omavaraisuutta
Vanhin Christopher Charles, Iso- Britannia
vyöhykeseitsenkymmen

Vanhin  
Christopher Charles
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 Harva meistä palvelee viidesti lähe
tystyössä ulkomailla: Samoassa, 

Tongassa, Skotlannissa ja kahdesti 
Sveitsin temppelissä.

Sisar Anna Liisa Rinne (1920–2016) 
ehti pitkän ja rikkaan elämänsä aikana 
palvella lähimmäisiään monin eri tavoin.

Syyskuussa 2016 verhon toiselle 
puolelle siirtynyt sisar Rinne (o.s. 
Tola) syntyi keskimmäiseksi lapseksi, 
perheensä ainoaksi tyttäreksi, viisihen
kiseen helsinkiläisperheeseen.

Talvisodan kynnyksellä neiti Tola 
aloitti lääketieteen opinnot ja liittyi 
Lotta Svärd  järjestöön. Talvisotaan 
hän ei osallistunut mutta palveli jatko
sodassa apusisarena sotilassairaalassa 
Joensuussa ja Vierumäellä.

Apusisarena toimimisen ohessa hän 
jatkoi lääketieteen opintojaan, valmistui 
lääkäriksi ja erikoistui lastenlääkäriksi. 
Sodan päätyttyä hän avioitui ja sai 
keväällä 1945 esikoisensa Kaarinan. 
Seuraavana vuonna perheeseen syntyi 
poika Juhani ja vuotta myöhemmin 
vielä toinen tytär Marjatta. Kuopus 
Heikki syntyi perheeseen vuonna 1952.

Kasteelle Kuopiossa
Vuonna 1960 sisar Rinne muutti 

nuorimman poikansa ja tytärtensä 
kanssa Kuopioon, josta hän oli saanut 
uuden lääkärinviran.

Jo ennen muuttoa Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon lähetyssaarnaajat olivat vierail
leet perheen luona Helsingissä.

Anna Liisa Rinteen ensikosketuksena 
kirkkoon oli kuitenkin lehtiartikkeli, 
jonka hän oli lukenut jo vuonna 1946. 
Se käsitteli apostoli Ezra Taft Bensonia 
ja Suomen pyhittämistä lähetystyölle. 
Tuo artikkeli tuli hänen mieleensä, kun 
hän avasi ovensa lähetyssaarnaajille. 

Toukokuussa 1960 Anna Liisa ja kolme 
hänen lapsistaan kastettiin Kuopiossa.

Sisar Rinne toimi Kuopion vuosinaan 
muun muassa seurakuntansa Apuyh
distyksen johtajana ja koko Suomen 
Nuorten Naisten johtajana. Aktiivinen 
sisar järjesti erilaisia nuorten yhteisiä 
tapahtumia ja vaikutti osaltaan siihen, 
että uskontoinstituutti saatiin Suomeen.

Seurakuntalaiset kokoontuivat usein 
yhteen Rinteiden tilavaan asuntoon, 
kunnes vuonna 1970 sisar Rinne muutti 
uuteen työhön Jyväskylään. Siellä hän 
ehti toimia kahdesti piirilähetyssaarnaa
jana. Työ oli valmistautumista tulevaan.

”Mutta minä olen tässä”
Jäätyään sairauseläkkeelle vuonna 

1974 sisar Rinne suuntasi ehtymättö
män tarmonsa lähetystyöhön. Kutsu 
palvella puolitoista vuotta lähetystyössä 
Samoassa merkitsi eksotiikkaa ja uusia 
haasteita. Sisar Rinne kehitti lähetys
työssä ollessaan erityisesti saarten asuk
kaiden elinoloja ja opasti heitä muun 
muassa hygienian parantamisessa.

Lisäksi hän sai tehtäväkseen 
perustaa koulun, jossa hän opetti 
asukkaille keittotaitoja ja ravitse
musta. Saarilla oli aliravittuja lapsia, 
mutta perheiden tilanne parani 
huomattavasti, kun he ryhtyivät vilje
lemään hyväksi proteiinin lähteeksi 
tiedettyä siipipapua.

Jo ennen lähetystyön päättymistä 
saapui uusi kutsu. Tällä kertaa se mer
kitsi puolentoista vuoden lähetystyötä 
Tongassa.

Tyynenmeren saarilla palvellessaan 
sisar Rinne koki lukuisia kertoja, miten 
Herra oli hänen kanssaan. 30 vuotta 
sitten julkaistussa Valkeuslehden 
artikkelissa sisar Rinne muisteli erästä 
kokemustaan:

”Tongaan päästyäni en osannut 
kieltä juuri lainkaan. Silti minut lähe
tettiin yksin erääseen kylään puhu
maan. Menin sinne taskussani 10 
minuutin puhe. Perillä kuulin, että 
saisinkin käyttää kokonaisen tunnin. 
Olin kauhuissani. Sitten kuulin selvästi 
sanat: ’Mutta minä olen tässä.’ Pelko 
hävisi, ja minä puhuin tunnin.

Sisar Anna Liisa Rinne palasi Ton
gasta vuonna 1978, minkä jälkeen 
hänet kutsuttiin lähetystyöhön kol
mannen kerran, tällä kertaa Skotlan
tiin, jossa hän palveli taaskin puoli
toista vuotta saarnaten evankeliumia.

Seuraavalla vuosikymmenellä hän 
palveli lähetyssaarnaajana vielä kaksi 
kertaa Sveitsin temppelissä vuosina 
1981 ja 1983–1984.

Väsymätön palvelija ja 
historioitsija

Vuonna 1986 julkaistiin sisar Rinteen 
kokoama ja kirjoittama kirja Kristuksen 
kirkko Suomessa. Tämä arvostettu teos 
on toistaiseksi ainoa kattava esitys 
kirkon historiasta Suomessa.

1990 luvun alussa sisar Rinne 
suuntasi jälleen kerran ulkomaille ja 
muutti kolmeksi vuodeksi Floridaan 
Yhdysvaltoihin. Sieltä palattuaan hän 
asettui asumaan Turun 1. seurakunnan 
alueella sijaitsevaan palvelutaloon.

U U T I S I A

Lotta, lääkäri ja lähetyssaarnaaja
Susanne Hiltunen

Sisar Rinne lähetystyössä Samoassa
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Tässä kodissaan, vain parin 
kilometrin päässä Turun kappe
lista, sisar Rinne asui 17 vuotta. 
Vielä 90 vuotiaanakin hän käveli 

kirkkomatkansa ilman apuvälineitä.
Viimeiset kolme elinvuottaan uuttera 

Herran ja lähimmäistensä palvelija vietti 
turkulaisessa hoitokodissa. ◼

sanoi, että torstaipäivä ei hänelle enää 
käy, hänellä on muuta menoa. Kyselin 
kiinnostuneena, mitä menoa, mutta 
hän ei kertonut. Muutaman viikon 
kuluttua sain hänet kuitenkin tunnus
tamaan, että hän käy amerikkalaisten 
poikien pitämässä kerhossa (NVK).

Tietysti se kiinnosti myös minua, 
ja pyysin lupaa tulla mukaan. Tämä 
tapahtui kesällä 1956. Niinpä aloin 
käydä mormonikirkon nuorten ker
hossa, ja pian minua tietysti alettiin 
opettaa ja menin myös sunnuntaina 
kirkkoon. Seurakunta Lappeenran
nassa oli silloin pieni, vain muutamia 
jäseniä (ensimmäiset jäsenet oli kas
tettu 1954), ja seurakuntaa johti lähe
tyssaarnaaja. Sunnuntain iltakokouk
sessa kävi kuitenkin paljon väkeä, 
jopa yli 100 henkilöä. Alussa äitini ei 
oikein tiennyt, miten suhtautua, ja hän 
sanoikin minulle: ’Saathan sinä siellä 
käydä, mutta älä koskaan ajattele liitty
väsi sellaiseen kirkkoon.’

Enhän minä tietysti ajatellutkaan 
muuta kuin että siellä oli kiva käydä, 
meillä nuorilla oli paljon aktiivista 
ohjelmaa ja kaikki opetukset tuntuivat 
ihan hyviltä.”

Vähitellen isän uskonnollisuus kui
tenkin heräsi ja hän huomasi saaneensa 
vastauksen rukoukseen, jossa hän oli 
pyytänyt palavasti Jumalan johdatusta 
oikeaan suuntaan. Hän tunsi, että häntä 
johdatettiin uskomaan ja luottamaan 
Jumalaan ja Hänen sanaansa. Hän oppi, 
että usko on liikkeellepaneva voima ja 
kestävyyden perusta.

Isäni oli kypsynyt ymmärtämään, 
että kysymyksessä oli tärkein asia, 
mitä hän oli elämässään kohdannut: 
”Minun oli joko otettava vastaan 
totuus sekä siihen liittyvät mahdolli
suudet ja vastuu tai jatkettava ilman 
hengellistä päämäärää. Minua olivat 
opettaneet monet lähetyssaarnaa
jat, mutta vanhin Stanling sai minut 
ajattelemaan. Hän kuvaili minulle, 

Pentti Jäkkö in Memoriam 1938–2016
Jouni Jäkkö ja Katri Lammintaus

Johanneksen evankeliumissa 
Vapahtajamme Jeesus Kristus sanoi: 

”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei 
kukaan pääse Isän luo muuten kuin 
minun kauttani.” ( Joh. 14:6.) Isäni 
etsi tuota tietä pienestä pitäen, ja jo 
nuorena hänellä oli monia hengellisiä 
kokemuksia.

Isäni syntyi hyvään kotiin – Nefin 
tavoin hän syntyi hyvistä vanhem
mista. Perheen äiti Kerttu oli van
hurskas, Jumalaa rakastava nainen, 
ja isä Juhana oli työteliäs mies, joka 
piti huolen perheestään. Kotona he 
kuuntelivat joka sunnuntai radiosta 
jumalanpalveluksen.

Kerttu äiti juurrutti seitsemään 
lapseensa uskon Jumalaan sekä opetti 
rukouksen, pyhäpäivän kunnioituksen 
ja työnteon tärkeyden. Erityisesti van
himmalta pojaltaan Pentiltä hän odotti 
paljon. Kerran kun kolmen talon 
yhteisen kaivon ämpäri oli pudonnut 
kapeaan kaivoon, päätettiin sinne las
kea lapsi. Isäni oli sopivan kokoinen, 
ja hänet laskettiin kaivoon. Isäni kuuli 
äitinsä sanat: ”Laskekaa varovasti, siitä 
pojasta pitää tulla pappi.”

12 vuotiaana isäni sairastui nokkos
kuumeeseen, ja se tuntui hänestä aivan 
kauhealta. Silloin hän rukoili ja lupasi 
Jumalalle, että jos hän parantuisi, niin 
hän haluaisi tehdä aina Jumalan tah
don mukaan. Muutaman päivän kulut
tua hän tulikin terveeksi, ja siitä lähtien 
hän pyrki tietoisesti olemaan oman 
ymmärryksensä mukaan parempi.

Isäni vietti sisarustensa ja äitinsä 
kanssa kesät kesämökillä. Vanhem
pien lasten tehtävänä oli hakea mai
toa noin kolmen kilometrin päässä 
olevasta maalaistalosta, ja maito piti 
hakea, oli sää mikä tahansa. Omalla 
maitovuorollaan isäni polvistui aina 
rukoukseen metsäpolun tietyssä 
kohdassa – kiittämään ja pyytämään 
suojelua ja johdatusta.

Teini iässä isäni etsi yhä suuntaa 
elämälleen, ja eräänä iltana hän rukoili 
aidosti ja palavasti Jumalaa auttamaan 
häntä, niin että hän voisi tehdä oikein 
ja Jumalan tahdon mukaan.

Nämä ja monet muut kokemukset 
valmistivat isääni siihen, että kun hän 
kuuli Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, hänelle 
tuli halu kuulla siitä lisää. Hän itse ker
too niistä ajoista näin:

”Urheilin Sointu Penttisen kanssa, 
ja kävimme muistaakseni neljä kertaa 
viikossa harjoituksissa tai pienissä 
kilpailuissa. Kerran Sointu kuitenkin 

Pentti Jäkkö
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kuinka monia junia on jo mennyt, ja 
hän kysyi, uskallanko minä jatkuvasti 
jäädä asemalle ja kuinka tiedän, mil
loin viimeinen juna minun kohdallani 
lähtee. En uskaltanut jäädä junasta. 
Tämä tapahtui lauantai iltana, ja kun 
menin kotiin, niin sanoin äidilleni, että 
hän herättäisi minut aikaisin, koska 
olin menossa kasteelle. Äitini sanoi 
vain: ’Hyvä on, sinä varmasti tiedät, 
mikä on oikein.’ Niin liityin kirkkoon 
kasteen kautta 31.3.1957. Olin 18. 
jäsen Lappeenrannan seurakunnassa 
ja Jäkön suvun ensimmäinen.” Isäni 
kertoi tunteneensa suurta kiitollisuutta 
siitä, että hänet johdatettiin jo nuorena 
evankeliumin suojaan.

Isäni sai lähetystyökutsun 
10.2.1959, ja jo samana päivänä hän 
aloitti lähetystyön Suomen lähetys
kentällä. Hän palveli Oulussa, Tam
pereella, Porissa, Järvenpäässä ja 
Keravalla. Lähetystyön aikana hänen 
tietonsa ja todistuksensa evankeliu
mista vain syveni ja vahvistui, ja lisäksi 
hän sai lisää itsevarmuutta.

Isäni palasi lähetystyöstä kotiin 
helmikuussa 1961 ja tutustui saman 
tien Taina Ahokseen, joka oli vast
ikään liittynyt kirkkoon. He menivät 
kihloihin 31.12.1961, ja häät pidettiin 
22.6.1962 – silloinen lähetysjohtaja 
Mark E. Anderson vihki heidät Lap
peenrannan seurakunnan juuri valmis
tuneessa kappelissa. Isäni on kertonut: 
”Monesti jälkeenpäin olen ajatellut, 
kuinka helposti löysin sopivan elä
mänkumppanin, ja koenkin, että tai
vaan Isä valitsi Tainan minulle, koska 
itse olisin saattanut valita jonkun hep
sankeikan. Tainan kanssa menimme 
Sveitsin temppeliin, jossa meidät sine
töitiin toisiimme iankaikkisuudeksi.”

Isälläni oli suuri halu seurata 
Vapahtajaa ja toimia aktiivisesti 
Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Hän 
eli rohkeasti sen tiedon mukaan, joka 
hänellä oli, ja hänellä oli suuri halu 

jakaa läheisten kanssa se hyvä, jonka 
hän oli löytänyt. Hän rakasti evanke
liumia, ja se merkitsi hänelle hyvin 
paljon.

Vanhemmillani oli kyllä kokemus, 
joka olisi voinut johtaa epäaktiivi
suuteen. Isä on kertonut: ”Meidän 
lapsistamme Kari, Katri ja Petri syntyi
vät nopeaan tahtiin ja olivat tietyssä 
vaiheessa kuin kolmoset. Muutaman 
päivän ikäisenä toimme heistä jokai
sen vuorollaan seurakunnan eteen 
ja he saivat nimen ja siunauksen. Ja 
tietysti vuosien kuluessa pienet jalat 
alkoivat täällä viipottaa.

Lappeenrannan seurakunta ei silloin 
vielä ollut tottunut pieniin lapsiin, ja 
niin meidän vilkkaat lapsemme ärsyt
tivät joitakin vanhempia ihmisiä niin, 
että meitä kehotettiin kasvattamaan lap
semme paremmin, etteivät he häiritsisi 
kirkossa. Me loukkaannuimme kovasti, 
sillä mielestämme lapsemme olivat 
kilttejä. Loukkaannuimme niin kovasti, 
että otimme kehotuksen kirjaimellisesti 
ja päätimme keskittyä lastemme kas
vatukseen. Emme tulleet enää pyhänä 
kirkkoon, vaan pidimme kokoukset 
omassa kodissamme ja opettelimme 
kunnioittavampaa käytöstä.

Vaikka pidimme kokoukset kotona, 
niin kuitenkin tunsimme, että jäimme 
jotain vaille. Se oli myös uusi tilanne 
seurakunnalle – aktiivinen lapsiperhe 
jäi pois seurakuntatyöstä. Muutaman 
viikon jälkeen seurakunta jo kovasti 
kaipasi meitä, mutta siihen aikaan 
meillä ei ollut edes puhelinta, ja niin 
yhteydenpito oli vähäistä. Asuimme 
aika kaukana maaseudulla, ja vain vel
jeni Aimo, joka asui naapurissamme, 
piti yhteyttä.”

Muutaman kuukauden jälkeen isäni 
perheineen palasi seurakunnan toi
mintaan, ja kaikki ottivat heidät avosy
lin vastaan. Siitä lähtien hän ja hänen 
perheensä ovat olleet aktiivisesti 
mukana seurakunnan työssä.

Vuosien varrella isäni ehti palvella 
kirkossa monissa tehtävissä. Vaikka 
tehtävät vaihtuivat, hän kuitenkin koki 
aina, että kirkko ja evankeliumi pysyvät 
samana – antavat taivaallisen Isän tukea 
ja johdatusta elämään.Vahvan uskon 
lisäksi isäni oli hyvänä esimerkkinä 
myös ahkeruudesta, ajoissa olemisesta, 
iloisuudesta ja myönteisyydestä sekä 
muuttumisesta – hän muuttui erityisesti 
viimeisinä vuosina lempeäksi, palvele
vaksi ja auttavaiseksi. Muutama vuosi 
sitten hän opasti meitä:

”53 vuotta olen ollut Kristuksen evan
keliumin, kirkon ja temppelien suojassa. 
En osaa kuvitella, millaista elämäni olisi 
ollut ilman tätä kaikkea. Tiedän vain, 
että evankeliumi on jo osa minua. Olen 
iloinnut osastani, ja olemme Tainan 
kanssa saaneet myös paljon iloa jälke
läisistämme. En tiedä huomisesta muuta 
kuin että mitä tahansa minulle onkin 
vielä varattuna – koettelemusta, iloa, 
surua – haluan kaiken ottaa Herran 
kädestä ja tukeutua Häneen.”

Tämä kuvastaa isääni, hän luotti 
Herraan täysin. Hän eli elämästään 
useita vuosia – ehkä jopa vuosikym
meniä – tietämättä, miten meidän 
perheemme selviää taloudellisesti. 
Hänen patriarkallisessa siunauksessaan 
sanotaan, että hänellä on taakkana 
vaikeuksia. Tämä ei kuitenkaan masen
tanut häntä, koska hän luotti Herraan. 
Isälläni oli vahva usko taivaalliseen 
Isään ja Jeesukseen Kristukseen.

Isäni esimerkki on vaikuttanut 
minuun merkittävästi ja auttanut minua 
saamaan oman todistukseni taivaalli
sesta Isästäni, Hänen rakkaudestaan 
ja armostaan sekä Vapahtajastani 
Jeesuksesta Kristuksesta. Se on muut
tanut minua ja elämääni parempaan. 
Olen ikuisesti kiitollinen isälleni siitä, 
että omalla esimerkillään hän näytti 
minulle, kuinka seurata Vapahtajaa. En 
tiedä, olisiko hän voinut antaa minulle 
mitään suurempaa. ◼ FIN
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